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Resumo:
O presente artigo mostra as atividades desenvolvidas durante o processo de seleção de
fornecedores para a implantação de um software de força de vendas utilizando a ferramenta
Request for Proposal (RFP). Para a utilização da ferramenta foram elaboradas uma apresentação
da empresa contratante, questões relacionadas aos requisitos do software desejado, questões
referentes ao fornecedor candidato e a definição dos critérios de análise utilizados para cada
questão respondida. A metodologia utilizada foi a construtivista. O objetivo da utilização dessa
técnica é fazer com que as empresas realizem contratos mais duradouros, firmando uma parceria
de sucesso e diminuindo custos para o cliente. O resultado dessa avaliação mostra para a empresa
contratante os pontos positivos e negativos de cada fornecedor de acordo com as respostas e
facilita o processo de escolha baseando-se nos critérios estabelecidos.
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Provider Choice Process for Sales Force Software Deployment

Abstract
The present article shows the activities which were developed during the suppliers´ selection
process for the implantation of a sales force software using the Request for Proposal tool (RFP).
For the use of this tool, the following steps have been made: a presentation of the contracting
company, questions related to the software desired, questions about the candidate supplier and
the definition of the analysis criterion used for each answered question. The methodology used
was the constructivist. The purpose of using this technic is making the companies sign longer
lasting contracts, firming a successful partnership and reducing the costs for the client. The result
of this evaluation shows to the contracting company the positive and negative points of each
supplier according to answers and makes it easier the selection process based on the criterions set
down.
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1 Introdução
O cenário mercadológico está em constante crescimento e transformação. A concorrência
entre empresas do mesmo ramo faz com se tornem mais competitivas e seus clientes
optem não somente por avaliar o produto oferecido. Segundo Bertaglia (2006), ao
selecionar um fornecedor, deve ser considerado no processo de decisão o custo, a
qualidade e o serviço prestado.
Muitas empresas possuem experiências desagradáveis ao contratar fornecedores. Alguns
vendedores de empresas fornecedoras são treinados para utilizar métodos de trabalho que
demonstrem para seu futuro cliente somente os pontos positivos do produto ou serviço
oferecido. Outras vezes, durante o processo de escolha não é realizado a análise de
aderência em relação ao produto e ao ambiente em que o ele será inserido, resultando na
insatisfação do cliente.
Para que o produto correto seja selecionado é importante que a empresa contratante
realize uma análise do escopo do produto esperado e elabore a documentação necessária
que possa comprovar os requisitos desejados. Por esses motivos que Delaqua (2009),
afirma que bons contratos começam com boas RFPs, onde os fornecedores que se
mostram interessados apresentam suas propostas dos produtos e serviços prestados,
enfatizando seus riscos e benefícios.
Através da RFP é possível identificar os pontos chaves esperados do produto ou serviço
oferecido pelo seu fornecedor, fazendo com que a empresa foque na definição clara de
suas necessidades e objetivos, permitindo ao fornecedor expor suas propostas e apresentar
seu produto ou serviço sem ter conhecimento de seus concorrentes.
O presente artigo visa expor um modelo de utilização da ferramenta RFP no processo de
seleção de fornecedores de produtos ou serviços. O modelo apresentado foi utilizado na
escolha de um software de força de vendas, mas o uso da ferramenta pode ser adaptado
para qualquer cenário que dependa da seleção de fornecedores e de acordo com a
necessidade da empresa contratante.
2 Metodologia
Na metodologia utilizada para a realização desse trabalho foram realizadas pesquisas
teóricas e bibliográficas referentes a RFP, suas formas de uso e seus benefícios em livros
e artigos disponíveis na internet. Depois, foi elaborada um RFP para ser aplicada em um
contexto de seleção de fornecedores, utilizando a metodologia construtivista.
O pesquisador Lima (2003, p.134), afirma que:
A visão construtivista tem na essência a aprendizagem como decorrência da
participação e elemento propulsor do processo de análise da tomada de
decisão. Em todas as etapas do processo decisório, percepções, julgamentos
sobre a realidade, ações e fatos precisam ser colocados em discussão e
analisados.

O construtivismo exige participação e discussão dos participantes do processo fazendo
com que as ideias sejam organizadas e aperfeiçoadas durante seu desenvolvimento
permitindo uma partilha de conhecimento.
Esse método foi escolhido para que a ferramenta pudesse ser criada e moldada de acordo
com o cenário, escopo e as necessidade da empresa contratante.

3 Fundamentação Teórica
3.1 Request for Proposal
A RFP é uma ferramenta importante para a gestão de fornecedores e pode abranger vários
segmentos, pois estabelece um ambiente de concorrência definindo os alicerces para a
negociação como: escopo, condições e responsabilidades, podendo assim, ser moldada
conforme a necessidade do cliente (RODRIGUES, 2012).
Segundo Andren (1997), para a elaboração da RFP é necessário documentar os requisitos
desejados para o software ou tecnologia a ser adquirida, para que fique o mais claro
possível a necessidade do cliente e, desta forma, poderá ser elaborada uma proposta
comercial mais efetiva e competitiva extraindo informações necessárias para tomada de
decisões.
De acordo com Fagundes (2017), uma RFP deve definir quais informações e em que
detalhes serão passados para os fornecedores, com o objetivo de auxiliá-los a direcionar
suas propostas criando uma solução mais próxima do esperado pelo cliente.
Existem outras solicitações semelhantes, como a Request for Quotation (RFQ) que se
refere a uma inclusão de pedido de cotação para casos em que o cliente está procurando
uma cotação de preços e a Request for Information (RFI) para quando o cliente necessita
de maiores informações dos fornecedores antes de enviar uma RFP (MELO, 2012).
4 Processo de Seleção de Fornecedores
4.1 Elaboração da RFP
O primeiro passo antes de entrar em contato com os fornecedores, é elaborar o documento
RFP. Este foi preparado conforme o conceito da ferramenta e aprimorado de acordo com
as necessidades da empresa contratante. Em definições com os usuários chaves de cada
setor, conhecidos como stakeholders, foi definido como seria o andamento do projeto. Os
parágrafos a seguir detalham o que foi definido.
Em um arquivo do Microsoft Office Excel foram criadas quatro abas, denominadas:
Instruções apresentação, Informações da empresa, Requisitos técnicos e Requisitos
funcionais.
Na primeira aba “Instruções apresentação”, foram detalhadas algumas instruções para
auxiliar no preenchimento da RFP e um contato da empresa para que o fornecedor
candidato pudesse entrar em contato em caso de dúvidas. Ainda nessa aba, foi formulada
uma breve apresentação da empresa para que o fornecedor pudesse ter conhecimento
prévio do futuro cliente.
Para que o fornecedor candidato pudesse ter uma conhecimento do processo utilizado
pela empresa contratante, foi realizada uma explanação sobre o segmento que precisava
ser automatizado.
Na segunda aba, denominada “Informações da empresa”, o fornecedor candidato deverá
inserir informações relacionadas a companhia participante do processo de seleção. A
Figura 1 mostra as questões que foram direcionadas aos candidatos desse processo.

Figura 1 – Informações organizacionais dos candidatos

Para a empresa contratante era importante saber qual era a capacidade de atendimento de
suporte do fornecedor para posterior à implantação e se utilizava alguma metodologia de
desenvolvimento, permitindo uma visão mais completa após o projeto implantado. Desse
modo, foram solicitadas informações sobre a capacidade de atendimento que é
apresentada na Figura 6.

Figura 2 – Capacidade de atendimento

A visibilidade econômica do projeto é o um dos pontos considerados mais importantes
na maioria dos projetos, e foi um dos critérios definidos pela empresa contratante. Sendo
assim, foram solicitadas algumas questões orçamentárias relacionadas ao projeto a ser
desenvolvido. Para responder essas questões, o fornecedor deve ter conhecimento de
todos os requisitos solicitados para o sistema antes deste item ser respondido
oficialmente. A Figura 3 mostra as questões que foram consideradas importantes para
esse projeto.

Figura 3 – Condições financeiras

Após definidas as condições financeiras, o fornecedor se direciona para a aba de
“Requisitos técnicos” e responde as questões sem entrar em detalhes do funcionamento
do software.
Nessa aba, o fornecedor informará se o requisito:
a) Atende como Solução Standard (AS), ou seja, um requisito em que a funcionalidade
do software já possui a opção disponível, atendendo a área requisitante e as
necessárias ao usuário final;
b) Atende com Desenvolvimento na Solução Standard (AD), sendo um requisito não
funcional. O sistema não possui disponível esse requisito mas há um empenho por
parte do setor de desenvolvimento para atender o cliente, envolvendo tempo e custo;
c) Atende com Solução de Terceiros (AT), sendo um requisito externo, que ocorre
quando é gerado fora da organização para atender à solicitação, podendo ser ela
hardware, software, instalações, demandas legais, regulatórias e de padronização
estabelecida pelo Governo Federal;
d) Não atende (NA) conforme o Guia de boas práticas em contratações de soluções de
tecnologia da informação do Tribunal de Contas da União (TCU, 2017).
Caso algum dos requisito seja assinalado com AD pelo fornecedor, este deverá informar
a quantidade de horas necessárias para realizar o desenvolvimento do requisito.
A Figura 4 mostra um totalizados utilizado para identificar a quantidade dos requisito em
cada tipo de solução e o nível de importância para o projeto.

Figura 4 – Exemplo de totalizador das abas requisitos técnicos e funcionais

Por fim, os fornecedores preenchem o item 4 relacionado aos requisitos funcionais. Neste
item são representadas as funcionalidades ou os serviços esperados do fornecedor para
que o software realize as atividades de acordo com a necessidade da empresa. Nesta etapa
devem ser informadas todas as restrições e comportamentos do sistema.
Ao preencher a RFP é aconselhável que o responsável pelo preenchimento, envolva todos
os responsáveis dos setores, como programação, suporte, projetos, gestores, dentre outros,
para que o documento fique o mais transparente possível.
Após preenchido atentamente, o documento deve ser retornado ao cliente.
4.2 Critérios e conceitos
A empresa contratante recolheu todas as RFPs dos fornecedores e iniciou o processo de
análise baseada em critérios pré-definidos pela direção.
Para a avaliação dessa RFP, foram utilizados como critérios o orçamento apresentado, os
riscos relacionados a estrutura de TI do fornecedor e o escopo baseado nos interesses da
empresa contratante.
Deste modo, para cada item da RFP do fornecedor foi atribuído um peso. Na aba
“informações da empresa”, os pesos estabelecidos variam de 0 à 5, sendo zero quando
não exerce peso nenhum sobre o projeto e cinco quando tem peso máximo. Nas abas de

“Requisitos técnicos” e “Requisitos funcionais” os pesos foram atribuídos de acordo com
a quantidade total de itens que são atendidos em Solução Standard.
O fornecedor candidato não tem conhecimento dos critérios de avaliação utilizados pela
empresa contratante. Essa medida foi adotada com o objetivo de que as respostas sejam
dadas com total veracidade.
Na Figura 5 é possível visualizar a nota atribuída a questão “Quantidade de funcionários”
e o critério para obtenção dessa nota, listado na coluna Definição.

Figura 5 – Exemplo de pesos na aba informações da empresa.

Com os critérios definidos foram avaliados seis fornecedores, que demonstraram
interesse no projeto e que estiveram de acordo ao preenchimento da documentação RFP.
Alguns fornecedores foram desclassificados mediante uma avaliação das RFP entregues.
Um dos fornecedores foi desclassificado devido à baixa capacidade de atendimento
verificada pelos dados referentes ao suporte apresentando pouca maturidade, sem
controles automatizados e metodologias específicas. Mesmo esse fornecedor possuindo
um cliente com software na mesma área, a equipe avaliadora optou por desclassificá-lo.
Outro fornecedor foi desclassificado por não preencher as informações referentes à
empresa.
Um terceiro fornecedor não preencheu as informações solicitadas a respeito da
capacidade de atendimento e atrasou o retorno da RFP preenchida.
Desse modo foram classificados outros três fornecedores, sendo eles: X, Y e Z. Para
facilitar a escolha, foi elaborado um quadro de análise comparativa dos critérios,
destacando os três fornecedores, do pior ao melhor em cada critério, colorindo com as
cores vermelho, amarelo e verde, respectivamente.
A Figura 6 apresenta o resultado das avaliações realizadas pela empresa baseadas nos
critérios que foram definidos pela direção.

Figura 6 – Quadro de sinalização

De acordo com esses critérios, a empresa Y foi eliminada pelo baixo número de
atendentes ao suporte, sendo considerado pela equipe avaliadora como um risco alto, além
do custo ser quase o dobro das demais.
As empresas X e Z permaneceram empatados no critério de custo, porém a X se adequou
melhor ao escopo do projeto e a Z demonstrou maior segurança no suporte.

A decisão final ficou a cargo da direção, que por resultados obtidos no processo de
avaliação e por determinação, escolheu a empresa X como seu fornecedor para
implantação de seu sistema de força de vendas.
5 Resultados
Nesse artigo, foi mostrado a importância da utilização de um RFP no processo de seleção
de fornecedores, como ela pode ser criada e avaliada.
A empresa contratante que optou por utilizar a ferramenta cresceu rapidamente no
mercado e passou por várias mudanças de software nesse período. Todos os softwares
que foram escolhidos anteriormente não se adequavam ao rápido crescimento e não
atendiam a todos os requisitos essenciais para o bom funcionamento de uma empresa em
seu ramo de negócios.
A criação de uma RFP auxiliou não somente no processo de seleção de um fornecedor,
mas também na definição de um escopo que representasse todas as principais
funcionalidades esperadas por um software para atender as necessidades que até então os
softwares implantados não atendiam.
Depois de elaborada a RFP e tendo em mãos as respostas dadas pelos fornecedores
candidatos, a empresa contratante iniciou o processo de seleção baseadas nos critérios
que mais achava pertinente.
Na pesquisa apresentada, a empresa contratante optou por escolher o software que não
oferecesse tantos riscos em seu projeto e utilizou o critério do escopo para desempatar o
critério de custo que se adequasse melhor ao escopo esperado do sistema.
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